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VODJA TABORA 

Planinarjenje je primerno za vse in za vsakogar. Kot dejavnost na prostem je 

pohodništvo odličen način sproščanja, spoznavanja ljudi in narave. Letošnje 

poletje smo z mladimi planinci teden dni, od sobote, 21. julija, do sobote, 28. 

julija, aktivno preživeli v Mežiški dolini na Koroškem . Taborni prostor  se  je 

nahajal na ravnici Mitnek v Podpeci nad Črno na Koroškem. Od tu so bila 

izhodišča za lepe pohodniške izlete po okoliških vrhovih: Pikovo, Pikov vrh, Veliki 

vrh, Peca, votlina kralja Matjaža. Z avtobusom in kombijem smo se zapeljali do 

Bukovniškega sedla in se povzpeli na Grohot in Raduho. Obiskali smo tudi rudnik 

svinca in cinka v Mežici ter si privoščili kopanje na bazenu v Ravnah. Peš smo se 

odpravili v Črno in si ob vodenju ogledali Etnološko zbirko ter muzej Olimpijcev 

Črne.  
Planinski tabor je učilnica, v kateri se na prijeten, vznemirljiv in poučen način 

učimo obnašanja, pridobimo navade, ki jih nato prenašamo v vsakdanje življenje. 

Vzpodbuja ustvarjalnost in nam nudi nešteto možnosti za raziskovanja, igro, 

športne aktivnosti, sproščeno druženje preko dneva in ob tabornem ognju. V 

tabor se je pod okriljem PD Celje – Matica vključilo 55 mladih planincev (od 8 do 

14 let), za njihovo varnost in želodčke je poskrbelo 20 odraslih.  
Lepo je opazovati otroke kako z velikim veseljem sprejemajo novosti, se iz vsake 

naučijo kaj novega, si med seboj pomagajo, premagujejo nove poti          in tudi 

poti k odraščanju ter se spopadajo s samostojnostjo, brez elektrike, 

računalnikov, mobitelov… 

Tatjana Vodeb, vodja tabora 
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SEZNAM VODNIKOV IN 

SPREMLJEVALCEV 

1. GREGOR GÖTZ 

2. TATJANA VODEB 

3. BARBARA FIDLER 

4. DAVORIN ŠESTANJ 

5. MARJETA GRADIŠNIK MIRT 

6. ALJAŽ MAJER 

7. MARTIN ROŠER 

8. SUZANA JEVŠEVAR 

9. IZA JAKOP 

10.  IGOR KNEZ 

11.  ROK OSOJNIK 

12.  MARINA BULE 

13.  JAKA KOVŠE 

14.  TIMOTEJ MAJCENOVIČ 

15.  TILEN ARHANIČ 

16.  TIM KROFLIČ 

17.  ŽAN HEDŽET KOSTAJNŠEK 

18.  DOMEN VIŠNAR 

19.  POLONA RATEJ 

20.  MATEVŽ URŠIČ 
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SEZNAM OTROK 

1. A. ANEJA 

2. A. JULIJA 

3. A. NIKOLAJ 

4. A. VITA 

5. Č. LARA 

6. D. ANASTASIJA 

7. F. ENA 

8. F. NOEMI LUIZA 

9. F.IVA 

10.  G. MAJ 

11.  H. VITA 

12.  I. MAJA IVANA       

13.  J. EMA 

14.  J. LUKA     

15.  J. MIHAEL 

16.  J. NIK 

17.  J. TILEN 

18.  K. ARABELA 

19.  K. BRUNO 

20.  K. JERNEJ 

21.  K. KLARA 

22.  K. LENART 

23.  K. MAŠA 

24.  K. NEŽA 

25.  K.GAŠPER 

26.  K.SOFIA 

27. M. ALJAŽ 

28.  M. BEA 

29.  O. ZOJA 

30.  P. ANŽE       

31.  P. JAKOB ALJAŽ 

32.  P. MIHA 

33.  P. PIA ZARA 

34.  P. ULA 

35.  P. ŽIGA 

36.  R. GAJA 

37.  R. MIHA 

38.  R. S. METOD   

39.  R. S. VID 

40.  R. ŠPELA 

41.  R.ALINA 

42.  S. LUCAS 

43.  Š. ANDRAŽ 

44.  Š. JURE 

45.  Š. ŽIGA 

46.  Š. ŽIVA 

47.  V. ANEJA 

48.  V. ELA 

49.  V. LEA 

50.  V. URBAN 

51.  Z. EVA 

52.  Z. JAKA 

53.  Z. RENE 

54.  Ž. ŽIVA  
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Za kosilo smo imeli ričet, za večerjo pa šnite. 

Uredili smo si šotor in spalne vreče. Na pohodu 

mi je bilo zelo všeč. Ko smo prišli smo imeli 

taborni ogenj in igrali smo se igro Ubogi črni 

muc. 

Neža K., 8 let 

 

VTISI MLADIH PLANINCEV 

SOBOTA 21.7.2018 – PRIHOD V TABOR 

  

V tabor smo prispeli opoldne, 

pozdravili smo prejšnjo skupino, 

se razdelili v skupine in šotore. 

Potem ko smo uredili šotore je 

sledilo kosilo. Po obilnem in 

predvsem okusnem kosilu smo se 

odpravili na krajši sprehod z 

namenom, da si ogledamo in 

raziščemo prelepo naravo 

Koroške. Po prekrasnem 

sprehodu je sledila večerja, ki je 

bila prav tako okusna. Za večerjo 

je sledil družabni večer. Igrali smo 

se zanimive igre, kasneje pa smo 

še ob tabornem ognju zapeli 

nekaj bansov in pesmi. Nato so 

nam še prebrali pravljico za lahko 

noč. Nekaj časa smo še se 

pogovarjali o dnevu za nami, 

potlej pa smo le zaspali. 

Maja I.,  13 let 

 

 

Ko smo popoldne prispeli smo najprej raztovorili stvari iz avtobusa. Potem smo pozdravili 

skupino, ki je tu taborila prejšnji teden in jim zapeli bans Bobri. Ko so odšli smo se namestili 

po šotorih. Po namestitvi smo imeli kosilo, jedli smo ričet. Po kosilu smo se odpravili na 

sprehod in ogled okolice tabora. Odšli smo na sprehod ob vznožjih okoliških hribov, ki je 

trajal uro in pol. Ko smo se vrnili v tabor smo imeli nekaj prostega časa, dokler ni pozvonil 

zvonec. Ta nas je opozoril, da nam hočejo vodniki nekaj povedati. Povedali so nam, da si naj 

oblečemo topla oblačila in si umijemo zobe, ker nas čaka družabni večer ob tabornem ognju. 

Ob tabornem ognju smo najprej začeli igro Skriti prijatelj, v kateri vsak izžreba nekoga in ga 

naskrivaj obdaruje do konca tabora. Ker so pa nekateri v taboru novi smo nadaljevali z igro, 

kjer se razdelimo  v ekipe in se skrijemo za odeje in ko se odeja spusti ugibamo ime tistega, 

ki stoji na drugi strani. Ko smo s to igro končali smo nadaljevali z igro jajčki in zatem še igro 

Ubogi črni muc.  Za zaključek smo ob ognju zapeli še bans Pingvini in druge planinske pesmi. 

Potem smo se pripravili in odšli spat. 

Andraž Š.,  14 let 

Ob 9.30  smo se odpravili v tabor v Podpeco. 

Tja smo prišli ob 12.00. Za pozdrav smo 

prejšnji skupini zapeli pesem za pozdrav. Ko je 

prejšnja skupina odšla smo se odločili za 

skupine in vodiče, raztovorili smo palete, 

razgrnili blazine  in se namestili v šotore. Za 

kosilo smo imeli dober ričet. Zvečer smo odšli 

na ogled okolice. V taboru nas je čakala 

večerja. Imeli smo pol ure časa, da si umijemo 

roke in se pripravimo na taborni ogenj. Po 

večeru smo hitro skočili v spalke in šli spat. 

Jure Š.,  11 let 
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Živa Š., 12 let 

 

  

Včeraj dne, 21.7.2018  smo se ob 9.30 uri 

odpravili iz Celja na Podpeco na tabor mladih 

planincev. V Podpeco smo prispeli ob 12.uri. 

Srečali smo predhodno skupino in se 

pozdravili z Bobrovim bansom. Ko je druga 

skupina odšla je začelo deževati. Namestili 

smo se v šotore in razpakirali stvari.  A že 

kmalu smo slišali zvonec in takrat je bil čas za 

kosilo. Za kosilo smo imeli ričet. Po koncu 

kosila je prišel čas za pomivanje posode. 

Kasneje smo pa imeli prosti čas. Ta ni trajal 

dolgo in bil je čas za taborni ogenj. Ob 

tabornem ognju smo peli, plesali in se igrali 

različne igre. Ob 21.50 je bil čas za spanje. 

Spravili smo se v spalke in zaspali. 

Rene Z., 11 let 

 

Ko smo prišli iz avtobusa smo se 

razdelili v 6 skupin. Prišli smo v 

šotore in vzeli prtljago. Raztegnili 

smo spalne vreče. Nato smo šli 

ven, kjer so nam povedali pravila 

tabora. Razkazali so nam okolico 

tabora. Ko smo prišli je bila 

večerja. Po večerji smo se umili in 

sedli za ogenj. Ko smo sedeli za 

ognjem smo peli in se igrali. Nato 

smo šli spat 

Vita H.,  10 let 

V tabor smo prišli ob 11.uri. Kmalu je začelo deževati. Vzeli smo kovčke, se razdelili po skupinah 

in izbrali šotor. Kmalu je sledilo kosilo. Imeli smo kratko pavzo, nato pa je sledil kres. Bilo je 

mrzlo. Igrali smo se veliko različnih iger, peli pesmi.  Preden smo šli spat smo prebrali eno zelo 

zanimivo pravljico. 

Bea M.,  12 let 
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Zjutraj, ko smo se predčasno zbudili ter se 

pripravili za jutranjo telovadbo. Deset minut 

do devetih je po nas v tabor pripeljal avtobus. 

Odpeljali smo se do Spodnjega Slemena. 

Sledila je krajša pot malo po cesti, malo po 

gozdu. Kmalu smo prišli do koče na Grohatu. 

Tam smo imeli malico ter počakali na ostale, 

ki so odšli na Raduho. Na poti nazaj  je začelo 

deževati, zato smo na avtobus prišli mokri kot 

miši. V taboru nas je čakalo kosilo. 

Miha, 11 let 

Zbudili smo se v sveže, malo hladno jutro, se malo razgibali ter imeli zajtrk. Nato smo si pripravili 

nahrbtnike in si vzeli malico. Nekateri smo imeli srečo, saj smo se peljali s kombijem, a ostali so 

se peljali z avtobusom, kjer je na žalost nekaterim bilo slabo. Danes smo se povzpeli na kočo na 

Grohatu, nekateri starejši planinci pa smo se  povzpeli na Raduho. Pot na njo je bila kamnita in 

travnata. Vrh je bil na žalost pokrit z oblaki, zato se ni daleč videlo. Pomalicali smo in se podali 

nazaj proti koči, kjer so nas ostali čakali. Ker nam je grozil dež smo se hitro odpravili proti 

avtobusu, a nas je dež vseeno ujel. V taboru je bilo vse namočeno, zato smo se bolj držali po 

šotorih. 

Luka J., 15 let 

Ob 9.30 smo odšli na Grohat. Pot je 

bila strma in ravna. Na vrhu smo 

prišli do gorsko reševalne koče. Na 

vrhu smo se pogovorili kako 

rešujemo ponesrečencem v gorah. 

Potem smo jedli malico in se 

odpravili  v tabor. 

Jaka Z., 8 let 

 

V nedeljo, 22.7.2018 smo imeli ob 7.00 zjutraj 

jutranjo telovadbo. Potem smo imeli zajtrk. Ob 

9.00 smo odšli z avtobusom. Z  avtobusom smo 

se peljali 30 min. Ko smo izstopili iz avtobusa 

smo hodili do koče 1 uro. Koča se je imenovala 

Grohat. Nekateri smo odšli na Raduho. Ko smo 

začeli hoditi na Raduho smo videli gamsa in 

ovce. Tam so bile tudi lojtre, ki so bile malo 

razdrte. Potem pa je bilo veliko kamenja in 

trave na poti. Na Raduhi je bil lep razgled in bilo 

mi je všeč. Ko smo šli nazaj so me navzdol 

bolele noge. Ko smo hodili proti avtobusu je 

začelo deževati, a sem še pravi čas odprl 

dežnik, da nisem bil moker. 

Jernej K., 11 let 
Ena F., 9 let 

NEDELJA 22.7.2018 – RADUHA 
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V nedeljo, 22.7. ob 9:00 zjutraj smo 

se z avtobusom odpravili na 

parkirišče pod Raduho. Začeli smo z 

makadamsko potjo v hrib. Po 

približno 1 uri hoje smo prispeli do 

koče na Grohatu, smo popili malo 

vode in se odpravili do koče gorske 

reševalne službe. En del planincev je 

ostal pri koči, drugi del planincev v 

katerem sem bil tudi jaz pa, smo 

odšli na Raduho. Po uri in pol hoje 

smo prispeli do vrha Raduhe. Na 

vrhu je bil prečudovit razgled. Nato 

smo se odpravili nazaj do koče na 

Grohatu. Med potjo je začelo 

deževati in smo vsi bili malo mokri 

ter odšli na avtobus. Ko smo prispeli 

v tabor je dež že prenehal in je bilo 

mokro. Vsi smo se preoblekli in še 

naprej imeli vesel dan. 

Lucas S., 12 let 

 

Danes sem se zbudila ob 5.00 uri. Potem smo se ogreli in pojedli zajtrk. Za zajtrk je bil kruh, 

maslo in med. Ko smo pojedli smo se vkrcali na avtobus in odšli na Grohat. Ko smo prišli smo 

poslušali gorsko reševalno službo. Medtem so starejši planinci šli na goro Raduho. Ko smo šli 

nas je ujel dež, uspelo nam je priti na avtobus. Ko smo prišli v tabor smo imeli kosilo in počitek. 

Ema J., 8 let 

 

Vita A., 9 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danes, 22.7. , smo se odpravili na pohod na Raduho. Ko smo se zjutraj zbudili, se ogreli, pojedli 

zajtrk in se pripravili na pohod nas je pred vhodom v tabor čakal avtobus. Izstopili smo in se 

odpravili na pot. Pot je bila položna, vendar daljša. Mlajši del ekipe je ostal pri koči na Grohatu, 

starejši pa smo se odpravili na strmo pot na 2-tisočaka Raduho. Pot smo začeli po gozdu, 

nadaljevali po kamenju. Ko smo prišli na vrh smo pojedli malico in si zabeležili podatke in žig. 

Pot nazaj je bila krajša, vendar je bilo kamenje spolzko. Druga ekipa nas je čakala pri koči, 

medtem ko nas ni bilo pa so se igrali, pogovarjali in si ogledali poklic gorske reševalne službe. 

Nato smo se skupaj vsi odpravili nazaj domov. Na  poti pa nas je dobil dež. Odšli smo se 

preobleč  in nato smo imeli prosti čas 

Ula P., 13 let 
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V nedeljo 22.7.2018  smo s planinskim 

taborom odšli na kočo na Grohatu. Do 

hriba smo se odpravili z belim 

avtobusom. Ko smo prišli na Grohat so 

nekateri odšli na Raduho, ostali so imeli 

predavanje o reševanju ljudi v gorah. 

Tisti, ki smo ostali na koči smo čakali 

tiste, ki so odšli na Raduho. Čakali smo  

jih 2 uri. Grohat je visok 1640 m. Na 

Grohat smo hodili 1h. Ko smo odhajali je 

na sredi poti začelo deževati, tako da 

smo bili vsi mokri. 

Metod R. S., 12 let 

Zjutraj smo se zbudili, se oblekli in odšli na jutranji tek. Po teku smo še se ogreli, nato pa pojedli 

zajtrk. Po končanem zajtrku smo imeli 45 min časa, da si pripravimo nahrbtnike in se oblečemo 

za pohod. Šli naj bi na Grohat, nato pa še na Raduho. Tja smo se odpeljali z avtobusom. Pohod 

do koče na Grohatu je trajal skoraj 1 uro. Nato smo nekateri ostali na Grohatu v  koči, ostali pa 

so odšli na Raduho. Jaz sem morala ostati na Grohatu zaradi neprimerne obutve. Poslušali smo 

opis poklica gorskega reševalca. Pokazali so nam tudi nekaj svojih pripomočkov. Nato smo 

čakali, da se ostali vrnejo z Raduhe. Po 2 urah čakanja so se vrnili. Nato smo se skupaj odpravili 

v dolino. Nazaj v tabor smo se odpeljali z avtobusom. 

Špela R., 13 let 

 

V nedeljo 22.7.2018 zjutraj smo se 

odpravili na jutranjo telovadbo. 

Potem smo pospravili šotore ter odšli 

na zajtrk. Za tem smo se pripravili na 

sledeči pohod. Odšli smo do koče na 

Grohatu. Do tja smo potrebovali 45 

min. Potem smo nekateri odšli na 

Raduho. To je moj najzahtevnejši 

vzpon doslej. Nekateri so uživali bolj 

kot drugi. Ko smo se vrnili smo pojedli 

kosilo. Po počitku smo se zbrali, da 

napišemo poročila in dnevnike. 

Klara K., 12 let 

Včeraj zvečer okoli 20.30 smo se zbrali ob tabornem ognju. Eden od delov je bil namenjen 

žrebanju listkov, za igro Skrivni prijatelj in ta me je najbolj pritegnil. Bila sem nervozna, saj me 

je neznansko zanimalo čigavo ime bom izvlekla. Ko se je vrečka z imeni približevala sem s 

pogledom hitro ošinila ostale udeležence tabora. Bo fant ali punca, učitelj ali kdo iz našega 

šotora? Ko je vrečka končno pripotovala do mene sem v naglici izvlekla listek. Nekaj časa sem 

se zadržala, nato pa sem listek razgrnila. Wow! Tega imena res nisem pričakovala! Nato sem 

do konca tabornega ognja razmišljala kaj bi mu podarila. 

Maša K., 10 let 
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Zjutraj, ko smo se 

zbudili je deževalo in 

zato nam je odpadla 

jutranja telovadba in 

na žalost tudi bazen. 

Tako je minil dan na 

taboru. Proti večeru 

smo odšli na krajši 

celodnevni pohod. 

No vsaj tako smo 

mislili. Res je bil 

kratek, ampak zelo 

strm. Na vrhu nas je 

čakal stolp, ki je 

izgledal varnejši kot 

je bil v resnici. Na 

poti nazaj smo 

večkrat zašli s poti in 

zato zamudili 

večerjo. 

Miha, 11let 

Jaka Z., 8 let 

Ema J., 8 let 

 

PONEDELJEK 23.7.2018 – PIKOV VRH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

V ponedeljek 23.7.2018 smo se odpravili na Pikov vrh. Pot ni 

bila zahtevna, saj smo prehodili le 200 m nadmorske višine. 

Vreme je bilo lepo in pot je bila srednje strma. Hodili smo 

približno 45 min. Vrh je visok 1149 m . Na njem je bil 

razgledni stolp. Pohod mi je bil zelo všeč. 

Gašper K., 12 let 
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Pot na Peco je bila zelo zahtevna. Sicer ni bilo nobenega dela, kjer bi morali plezati. Pot je 

sicer zelo strma vendar gre do gozdne meje v senci. Všeč mi je bilo to, da so nam vodniki 

dovolili, da odidemo na Peco. Na vrh me je gnala želja po tem, da bi se lahko pohvalila 

drugim, da sem bila na Peci. Pot se zelo, zelo, dolgo vleče, saj ko si nad gozdno mejo prideš 

na hribček jih je pred tabo še ogromno preden  prideš na Peco. Priznam, da sem jaz 

komaj prišla na vrh. To je bil moj prvi 2000-čak , zato so me krstili s tremi močnimi udarci 

z vrvjo po zadnji plati.  Od koče je 15 min oddaljena jama kralja Matjaža, ki je značilen za 

Peco. Tudi tja smo se odpravili. Od jame sem pričakovala malo več...  Pojedla  sem vse kar 

sem imela v nahrbtniku – viki kremo, med, kruh in vodo. Ja na vrhu sem imela pravo 

pojedino s pticami, ki so bile 1 m oddaljene od mene. Ja izlet je bil lep. Malo si bom spočila 

od Pece, vendar bom še šla nanjo. 

Julija A., 12 let 

24.7.2018 smo odšli na Peco. Na začetku 

je bila pot strma, a se je kmalu vnesla. Po 

kakšni uri smo se ustavili na prvi koči. 

Tam smo imeli manjšo malico. Po malici 

smo se odpravili do koče na Peci, kar je 

trajalo še eno uro. Mlajši udeleženci 

tabora so ostali tam in si ogledali jamo 

kralja Matjaža, starejši pa smo odšli 

naprej. Pot je bila naporna in bilo nam je 

zelo vroče, a se kljub temu nismo skoraj 

nič ustavljali. Na vsakih sto metrov so 

nam pot presekali smerokazi na katerih 

je pisalo »Vrh Pece«. Hodili smo kakšno 

uro in pol, ko smo končno prispeli na vrh. 

Tam so pojedli malico (kruh, pašteto, viki 

kremo in jabolko). Krstili so nas, ker smo 

bili prvič na Peci, čeprav smo bili tudi že 

na višjih vrhovih, nekateri pa so se 

izgovorili, da so že bili na Peci. Pot nazaj 

je bila lažja, ker nismo bili več lačni. Kljub 

temu, da so mlajši štartali pred nami in 

to iz istega izhodišča, smo jih prehiteli za 

15 min. 

Ela V., 12 let 

TOREK 24.7.2018 – PECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V torek zjutraj ob 7:00 smo se 

zbudili in imeli jutranjo telovadbo. 

Po telovadbi smo pojedli zajtrk in si 

odšli pripravit nahrbtnike. Nato pa 

smo začeli s pohodom. Hodili smo 

približno pol ure in se nato ločili; na 

prvo skupino(tista, ki ostane na 

koči) in drugo(tista, ki gre na vrh 

Pece). Jaz sem skupaj z nekaj člani 

odšla na Peco. Hodili smo v hrib in 

včasih smo imeli postanke. Do Pece 

smo rabili 2 uri. Vsi smo komaj 

čakali vrh in vsem je bilo zelo vroče. 

Končno smo prispeli na vrh in bil je 

zelo lep razgled. Pojedli smo malico 

in po pol ure smo se odpravili 

navzdol. Prišli smo nazaj do koče in 

si malo odpočili. Hitro pa smo se 

odpravili do votline kralja Matjaža. 

Pogledali smo ga in prišli spet do 

koče. Po 2 urah pa smo odšli nazaj v 

tabor. Dan je bil zelo zanimiv in 

hkrati tudi težek. 

Lea V., 11 let 
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24.7.2018 smo šli na Peco. Ob 7. uri smo se zbudili. Odpravili smo se na jutranjo telovadbo. Ko 

smo končali z zajtrkom smo si pripravili nahrbtnike za na Peco. Nahrbtnik je vseboval vodo, 

pelerina in malico. Nekateri smo se odpravili na Peco, drugi pa na dom na Peci. Ko smo prišli 

na dom na Peci smo vzeli malico in jo pojedli. Potovali smo uro pa še neki. Potem smo šli nazaj 

po strmi poti. 

Urban V., 10 let 

 

Tilen J., 12 let 

Anže P., 13 let 
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V sredo 25.7.2018 , smo se s 

skupinami za mnogoboj 

odpravili na orientacijski tek. 

Do prve točke smo vsi prišli, 

naprej pa so se začele težave. 

Iskali smo drugo točko, a je 

nismo našli.  Na kup sta prišli 

najprej dve ekipi nato pa tri. 

Sigurno bi brez vodnikov prišli 

na Pikovo ali celo na Peco, če 

ne kam dlje. Učitelji so začeli 

klicati kje smo. Hitro odhitimo 

nazaj dol in opravimo drugo 

točko nato tretjo  in četrto. Od 

četrte točke naprej smo tekli 

do tabora .  V taboru smo 

oddali list in počakali na 

rezultate. Zvečer smo izvedeli, 

da smo osvojili drugo mesto. 

Super smo se imeli. 

Iva F., 10 let 

V sredo 25.7.2018, smo  zjutraj imeli jutranjo 

telovadbo, tako kot ponavadi. Po zajtrku pa smo si 

odšli spakirat nahrbtnike, saj nas je že ob 8:30 čakal 

avtobus, da  nas odpelje do bazena. Ko smo prišli 

smo najprej imeli preizkus plavanja. Potem smo 

skakali, plavali, se potapljali in odšli na tobogana. 

Vmes smo imeli malico in si kupili sladoled. Čas na 

bazenu je hitro minil, zato smo se kmalu vrnili nazaj. 

Arabela K., 9 let 

Na sredino jutro smo se zbudili srečni in polni energije, saj smo vedeli, da nas po napornem 

a hkrati zanimivem preživelem tednu čaka oddih in zabava. Ob jutranji telovadbi in vajah 

smo poslušali nadaljnja navodila za potek celotnega dne. Ob 8:00 smo imeli dober zajtrk, 

nato pa smo si odšli pripravit stvari, ki jih potrebujemo. Ob 9:00 pa smo se odpravili do 

avtobusa, ki nas je kljub težkim ovinkom in strminam varno pripeljal do mestnega bazena v 

Ravnah. Hitro smo skočili v kopalke in si pripravili ter pospravili stvari in brisače nato pa se 

je zabava v vodi začela. Plavali smo, skakali, se potapljali, sončili in se spuščali po toboganih. 

Po naporni zabavi pa smo imeli krajšo malico in malo počitka. Kmalu pa smo se odšli nazaj 

v bazen zabavat. Ob 12:00 pa se je čas bazena pričel iztekati. Odšli smo se umit, preobleč in 

na koncu smo se še posladkali s sladoledom. Z avtobusom smo prispeli v tabor, kjer smo 

imeli kosilo. Čez nekaj časa pa smo se spočiti in polni energije odpravili na igre iz mnogoboja. 

Najprej smo imeli igro v kateri si moral s skupino spraviti balon čez mrežo. Kasneje pa smo 

se odpravili še na orientacijski tek, ki je bil zelo zabaven in zanimiv. Po koncu pa smo še 

povečerjali in se šli preobleč, saj je postajalo mrzlo. Zvečer pa smo se zbrali ob tabornem 

ognju, kjer smo imeli še krajše tekmovanje iz malih sivih celic. Po napornem dnevu smo se 

preoblekli v spalna oblačila, se zavili v spalke in prijetno zaspali. 

Aneja V., 13 let 

Bruno K., 8 let 

SREDA 25.7.2018 – BAZEN, ORIENTACIJA 
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V sredo smo se na planinskem taboru na Podpeci preizkusili v orientaciji. Razdelili smo se po 

skupinah mnogoboja. Najprej smo dobili zemljevide nato pa smo pisali teste, da so preverili 

naše znanje nato pa smo odšli v gozd, kjer je bila prva točka. Tam smo dobili vprašanja o 

medicini in poškodbah. Potem smo odšli v gozd, kjer smo se izgubili. Počakali smo in sledili 

skupini polkrogov. Prišli smo do druge točke. Tam smo dobili vprašanja o vozlih. Šli smo gor, 

potem pa nazaj dol, ko smo ugotovili, da smo se izgubili. Prišli smo do mrtve točke, jo prerisali 

in odšli naprej. Dočakali smo zadnjo točko, kjer smo odgovarjali na vprašanja o zaščitenih 

rastlinah. Odšli smo še do tabora in orientacije je bilo konec. Naučili smo se brati zemljevid in 

smeri neba. 

Gaja R., 10 let 

V sredo, 25. 7. 2018, smo se 

odpravili na bazen. Imeli smo 

zajtrk. Nato smo si pripravili 

torbe. Zbrali smo se pri 

tabornem ognju in počakali 

smo na avtobus. Odpravili 

smo se proti bazenu. Ko smo 

prispeli na bazen, smo se 

oblekli v kopalke in naredili 

preizkus za plavanje. Nato pa 

smo šli na tobogan in bazen. 

Anastasia D. 

 

Najprej smo srečali dve punci potem smo se skoraj izgubili v gozdu in smo izvedeli, da smo šli 

po napačni poti. Potem smo prišli do mojega očija. Potem smo delali štiri vozle in smo šli naprej. 

Skoraj smo šli po napačni poti in končno smo izvedeli, da smo na pravi poti, ker smo prišli na 

cesto. Potem smo hodili pet minut. Potem smo že spet srečali dve dami in smo se pogovarjali 

in smo prišli v tabor. 

Sofia K., 7 let 

 

Včeraj smo se igrali orientacijo. 

Orientirali smo se z 

zemljevidom in kompasom. Šli 

smo po poti, ki je bila na 

zemljevidu. 

Aneja A., 8 let Luiza Noemi F., 9 let 
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V četrtek popoldne smo imeli umazane igre 

za mnogoboj, ena izmed njih je oviratlon. 

Vse skupine so si morale izbrati tri 

tekmovalce. Igra je potekala, tako da je 

prvi, ki je sedel na stolu imel ruto. Ko je 

sodnik zapiskal smo štartali in kotalili hlod, 

šli pod oviro za plazenje po blatu. Kasneje 

smo skočili čez paleto, morali smo se vrteti 

okoli palice (5-krat) in brcniti žogo v gol in 

teči do potoka in prečkati. Kasneje smo 

morali iti okoli kola in spet prečkati potok in 

prišli smo do cilja. 

Jakob Aljaž P., 13 let 

V četrtek, 26.7.2018 smo se peš 

odpravili v muzej v Črno na Koroškem. 

Tam nam je gospod pokazal stare 

predmete, ki so jih uporabljali včasih. 

Šli smo tudi v prostor, kjer so bile 

medalje, smuči, čelade, pancerji in 

dres. Gospod nam je tudi povedal, da 

je bila Tina Maze zelo pridna 

smučarka, saj je že kot zelo majhna 

punčka trenirala. Ko je končal smo se 

odpravili nazaj v tabor, kjer smo imeli 

kosilo. 

Lara Č., 11 let 

Zjutraj smo se zbudili. Odšli smo na telovadbo. Nato smo imeli zajtrk. Hitro smo se pripravili na 

pohod. Odšli smo v Črno na Koroškem. Ogledali smo si etnološki muzej in muzej olimpijcev. Po 

ogledu smo imeli malico. Po malici smo se odpravili nazaj proti taboru. Ko smo prišli v tabor, smo 

imeli kosilo. Po dobrem kosilu in počitku smo imeli oviratlon. Zelo smo se zabavali in nasmejali. 

Po poligonu smo imeli zelo dobro večerjo. Po zelo zabavni zgodbi za lahko noč smo zaspali. 

Nik J., 9 let 

Ko smo se zjutraj zbudili smo dan začeli z jutranjo telovadbo. Najprej smo odtekli krajšo 

razdaljo do bližnjega križišča, nadaljevali pa smo z razteznimi vajami. Že med telovadbo so 

nas poklicali na zajtrk, kamor smo se odpravili po jutranji telovadbi. Za zajtrk smo imeli topljen 

sir. Po zajtrku smo si vzeli malico in si pripravili nahrbtnike. V  nahrbtnik smo dali malico, 

pelerino in vodo ter se odpravili v Črno na Koroškem. Hodili smo po cesti do koče na Pikovem 

in se po dokaj strmi gozdni poti spustili v Črno na Koroškem. Tam smo se razdelili v dve 

skupini. Ena skupina je najprej pojedla malico in odšla kupit dodatne razglednice, mi pa smo 

si najprej ogledali muzej. V muzeju so nam najprej pokazali nekaj o življenju v teh krajih, ko 

je tu deloval rudnik svinca in cinka. Potem so nam pokazali še sobo olimpijcev, kjer so imeli 

razstavljene nekatere predmete, ki so pripadali olimpijcem iz Črne. Potem sta se skupini 

zamenjali, ko je druga skupina odšla v muzej smo še mi pojedli malico za katero smo imeli 

eurokrem. Ker je še druga skupina končala z ogledom muzeja smo se odpravili nazaj po isti 

poti čez kočo na Pikovem. Ko smo prišli v tabor smo pojedli še kosilo za, kar so nam pripravili 

špagete karbonaro. Po kosilu smo imeli nekaj počitka in ko je začelo deževati smo odšli pisat 

prispevke. Po pisanju prispevkov bomo imeli progo preživetja in družabni večer. 

Andraž Š., 14 let 

 

ČETRTEK 26.7.2018 – MUZEJ, OVIRATLON 
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V četrtek, 26. 7. 2018, smo imeli popoldne oviratlon. Postavljen je bil iz veliko težavnih ovir. Iz 

vsake skupine za mnogoboj smo izbrali tri tekmovalce, da bodo tekmovali, med njimi sem bil tudi 

jaz. Na startu smo morali z rokami potiskati hlod do klopce, potem smo se morali plaziti pod 

vrvicami po blatu, pod klopco, skočiti čez palete, se vrteti petkrat okoli palice in z žogo zadeti gol, 

potem smo tekli čez reko in predali štafetni trak naslednjemu. Meni je bila najbolj všeč ovira, 

kjer smo se plazili po blatu in tekli čez reko. Po tekmovanju smo se šli vsi stuširat, saj smo bili 

zelo umazani in mokri. To tekmovanje mi je najboljše do zdaj, saj smo se zelo zabavali. 

Žiga P., 11 let 

Današnji dan, se je začel tako kot vsak z 

jutranjim tekom in telovadbo. Kmalu je sledil 

zajtrk. Med zajtrkom smo izvedeli, da gremo v 

Črno na Koroškem in da se bomo tja odpravili 

peš. Pot je bila strma in dolga. Do Črne smo 

imeli 45 min. V Črni smo se razdelili na 6 skupin. 

Prve 3 skupine so odšle v etno muzej in 

olimpijski muzej, druge 3 pa smo imele odmor 

na razstavi rudarskih pripomočkov. V odmoru 

smo imeli čas za spominke in razglednice. 

Kmalu smo se zamenjali. V muzeju nas je čakal 

domačin, ki nam je predstavil vse v dveh 

muzejih. Ko smo se vračali smo našli slepiča. 

Hitro smo prispeli v tabor, kjer nas je čakalo 

dobro kosilo. Kaj se bo danes še zgodilo pa, 

bomo videli kmalu! 

Bea M., 12 let 

Zjutraj smo se zbudili in šli na 

jutranjo telovadbo. Po telovadbi 

smo pojedli zajtrk in si pripravili 

nahrbtnike, ker smo šli v olimpijski 

muzej. Najprej smo nekaj časa 

hodili nato smo prišli do muzeja. 

Razdelili smo se v dve skupini. 

Prva skupina je šla v muzej. 

Najprej nam je gospod, ki je delal 

v muzeju, pokazal predmete iz 

starega časa. Nato nam je pokazal 

še olimpijski muzej. Po malici smo 

šli po potki do šotorov. Videli smo 

veliko rož. Ko smo se vrnili, je bilo 

kosilo. 

Vita H., 10 let 

Po kosilu smo se razdelili v skupine za oviratlon. Poklicali so nas na zbor in začeli smo s tekmo. 

Poligon je bil postavljen iz naslednjih ovir: kotaljenje hlodov, plazenje po blatu, preskakovanje 

klopi, streljanje na gol in kopanje v jezeru. Po pravem tekmovanju pa smo se v oviratlonu pomerili 

še prostovoljci. Ker smo bili umazani, smo se odšli stuširat. 

Ula P., 13 let 

 

Po kosilu smo se igrali oviratlon. Proga je sestavljena iz kotaljenja hlodov, plazenja pod mrežo, 

plazenja čez klopco, skoka čez paleto, hrbtne hoje nazaj, vrtenja okoli palice in strela na gol, teka 

med goloma do reke, čez njo in šprinta do cilja.  

Nik J., 9 let 
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V petek smo imeli krst. Nisem vedel svojega planinskega imena, zato sem dobil tri po riti. Potem 

smo imeli razkrivanje skritih prijateljev in potem smo igrali nogomet. Nato smo imeli tekmovanje 

miss in mister tabora. Kasneje smo imeli disko in limbo. Disko smo imeli do 10. ure, nato pa smo 

7. , 8. in 9. razred pekli krompir in pili Fanto ter Coca-Colo. Šli smo spat pet čez polnoč. Bilo je 

zelo srhljivo. Megla je prišla z vseh strani, podgane so tekale pod kemičnimi stranišči in zgledalo 

je, da se v jezeru nekaj premika. Andraž je rekel, če gre kdo do odbojkarskega igrišča. Nihče se 

ni javil. Ko smo pojedli krompir in popili Fanto, smo morali iti spat. Zaspal sem zelo pozno in se 

zbudil na kovčkih. Bilo je lepo in drugo leto grem spet. 

Vid R. S., 12 let 

V petek smo šli v rudnik. Tam smo dobili 

rudarske obleke in čelade. Nato smo šli v vlakec 

in se z njim peljali 10 minut in z 10 km/h. V 

rudniku so nam pokazali različne stroje, s 

katerimi so si pomagali pri delu. V rudniku so 

nam povedali pravljico o škratu. V rudniku je 

bilo temno, vendar je bilo osvetljeno. 

Maj G., 10 let 

V petek, 27. 7. 2018, smo imeli 

planinski krst. To poteka tako, da te 

z vrvjo udarijo po zadnjici. Je pa tudi 

odvisno, če si dobil planinsko ime 

prvič(udarijo te trikrat), če pa že veš 

svoje ime in poveš pravo ime, te 

udarijo enkrat. Če pa poveš 

nepravilno ime, te trikrat. Imeli smo 

kar nekaj novincev pa kar nekaj 

starejših planincev. Nato smo pa 

imeli tekmovanje za kralja in kraljico 

Podpece. Na koncu smo izvedeli, da 

je kralj Luka Jeršič in kraljica Lea 

Vrečko. Zaplesali smo, kot se 

spodobi za kralja in kraljico. Zatem 

pa še disko! Večer je bil odličen! 

Iva F. , 11 let 

Zvečer smo imeli limbo in tudi plesali ob 

tabornem ognju na katerem se je pekel 

krompir. Na krompir smo počakali samo 

starejši, saj so mlajši morali iti spat. 

Tilen J., 12 let 

Včeraj smo se krstili in smo se plesali  

limbo. Plesali smo in razglasili 

kraljico in kralja. Tam smo sedeli ob 

tabornem ognju, zelo je bilo lepo. 

Imeli smo plesno zabavo. Otroci, ki 

gredo v 7.,8., in 9. razred so imeli še 

boljšo zabavo, jedli so krompirček in 

bedeli so do dvanajstih. 

Sofia K., 7 let 
Živa Ž., 8 let 

PETEK 27.7.2018 – RUDNIK, KRST, IGRE 
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Včeraj v petek 27.7.2018 smo  z udeleženci planinskega tabora, obiskali rudnik Mežica. V 

njem so včasih kopali svinec. Do njega smo se peljali z avtobusom, v rudnik pa z vlakcem v 

katerem smo sedeli v zaprtih vagonih. Ko smo izstopili, so nas vodniki razdelili v dve skupini, 

jaz sem pristala v prvi. Vodnik nam je pokazal veliko strojev in naprav za delo v rudniku, potem 

pa nam je povedal še zgodbo o Špicparkeljcu. Govorila je o dveh rudarjih, ki sta bila revna in 

nekoč sta se o tem tudi pogovorila. Slišal ju je Špicparkeljc in jima odprl votlino v kateri je bilo 

polno diamantov. Ker ju je zagrabil pohlep, sta si v žepe naložila polno diamantov in preden 

sta prišla do izhoda rudnika, sta zaslišala Špicparkeljcov glas, ki je rekel, da se bodo diamanti 

spremenili v navadno kamenje in prav to se je zgodilo. Med pripovedovanjem zgodbe se je 

na delu, kjer je Špicparkeljc odprl jamo, zaslišal njegov smeh, ki je bil res strašen. Tudi iz 

rudnika smo se peljali z vlakcem. V rudniku Mežica mi je bilo všeč. 

Maša K., 11 let 

 

V petek, 27. 7. 2018 smo šli v rudnik Mežica. Z 

avtobusom smo se vozili do rudnika, pred katerim 

smo imeli malico. Potem smo se razdelili v skupine 

in dobili oblačila ter čelade. Potem smo se vkrcali 

v vlakec, ki je imel vagone po osem oseb. Vlakec 

je zelo ropotal, zato smo mislili, da gremo vsaj 60 

km/h. Ko smo prišli, so nam rekli, da gre 10 km/h. 

Po ogledu smo šli na isti način ven, imeli drugo 

malico in šli nazaj. 

Urban V., 10 let 

Včeraj, ko smo se zbudili in se 

najedli, so nam povedali, da 

gremo v rudnik Mežica. Do tja 

smo se odpeljali z avtobusom. 

Naprej pa nas je odpeljal vlak. 

Peljali smo se 3,2 km v jamo, 

kjer nas je pričakal vodič in 

nam povedal in pokazal, kako 

je rudnik deloval. Na koncu 

smo si lahko kupili spominke. 

Mihael J., 11 let 

V petek, 27. 7. 2018, je bil zadnji dan v taboru. Zvečer smo se najprej vsi krstili. Tisti, ki so 

prvič v taboru so dobili tri po riti in krstno ime. Ostali, ki pa so že bili v taboru, so dobili eno 

po riti, le, če so vedeli svoje krstno ime. Ostali, ki pa niso vedeli imena, pa so dobili tri. Potem 

pa smo izdali, koga smo imeli pri igri skriti prijatelj. Ker pa ni bilo dovolj parov za prijateljsko 

poroko, smo iz skupin za mnogoboj izbrali enega fanta in eno punco, ki bi rada postala kralj 

Matjaž in njegova žena. Bili so kvizi, športne igre in volitve. Na koncu smo dobili kralja in 

kraljico. Potem smo začeli plesati in plesali smo do 10:00. Starejši pa so ostali in pekli 

krompirček. 

Arabela K., 9 let 
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V soboto, 28. 7. 2018, smo se po napornem tednu končno odpravili domov. Zjutraj smo kot 

po navadi vstali ter imeli jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo imeli čas, da smo spakirali in začeli 

odnašati prtljago iz šotorov na palete. Tako smo imeli še čas, da uredimo prostor in pojemo 

malico. Tako smo še zadnje minute porabili za druženje in pisanje prispevkov. Zdaj nas čaka 

še kosilo ter prihod naslednje skupine, da se lahko še zadnjič zazremo v tabor. Ter kot bi 

mignili, bomo spet doma. 

Živa Š., 12 let 

Danes smo se zbudili in šli 

pospravit šotor. Ko smo 

pospravili šotor, smo 

potovalke dali na palete. Za 

zajtrk smo imeli margarino in 

marmelado. Danes smo imeli 

jutranjo telovadbo. Na 

telovadbi smo se razgibali. Ko 

smo se razgibali, smo šli jest 

zajtrk. In po zajtrku smo imeli 

malico. 

Neža K., 8 let 

SOBOTA 28.7.2018 – ODHOD DOMOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na sobotno in tudi zadnje jutro smo se zbudili veseli a hkrati tudi utrujeni po napornem 

preteklem tednu. Hitro smo se oblekli in uredili ter odšli na jutranjo telovadbo. Bila je manj 

zahtevna, saj smo se samo ogreli in nam ni bilo potrebno teči. Kmalu pa je napočil zajtrk, ki 

ga vsi nadvse obožujemo, saj smo jedli kruh, maslo in marmelado. Med zajtrkom smo 

poslušali navodila za potek zadnjih nekaj ur v taboru. Nato pa je sledilo pakiranje in 

pospravljanje, ki je bilo zelo zahtevno, a kljub vsemu zabavno. Po koncu pa smo imeli še nekaj 

časa za počitek. Čez čas smo postajali že lačni, zato smo imeli malico. Malicali smo lubenico 

in piškote. Kasneje smo se zabavali med prostim časom, dokler niso sledile igre. Po dolgem 

času pa je napočilo še kosilo. Čas je mineval in prišla je že naslednja skupina. Pozdravili smo 

jih z bansom, se poslovili in se odpravili z avtobusom domov. 

Aneja V., 13 let 

V soboto, 28. 7. 2018, smo čakali na odhod 

domov. Ob 7:10 smo imeli jutranjo telovadbo. Ob 

7:30 smo imeli zajtrk. Potem smo pospravljali 

šotore in pakirali v potovalke stvari. Ko smo 

pospravili šotore, smo šli do odbojkarskega 

igrišča in pobirali smeti vse do šotorov. Ob 10:00 

smo imeli malico. Potem smo delali prispevke. 

Potem smo ob 12:00 imeli kosilo. Ob 14:00 so 

prišli drugi taborniki. Potem smo imeli pozdrav in 

smo se odpeljali domov. Tam pa so nas pričakali 

starši. 

Jernej K., 11 let 
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SOBOTA 21.7.2018 

V soboto 21.7.2018  smo se iz Celja odpeljali v tabor v Podpeci. S  toplim pozdravom so nas 

pozdravili prejšnji gosti. Ko smo se nameščali v šotore nas je ujela ploha, da smo bili že ob 

prihodu mokri. Po kosilu smo se odpravili na kratek sprehod po okolici z namenom, da bi 

spoznali okolico, ki bo v naslednjem tednu naš dom. Po sprehodu smo imeli družaben večer ob 

tabornem ognju. Nato smo šli spat z mislijo na jutrišnji dan. 

Živa Š., 12 let 

 

Včeraj smo prišli v tabor. Spat smo odšli ob desetih, še prej pa smo peli ob tabornem ognju in 

se igrali. Ponoči je bilo zelo mrzlo. Dan je hitro minil. 

Alina R.,  9 let 

 

NEDELJA 22.7.2018 

 

Danes smo šli na avtobus, hodili smo 2 uri. Na koči smo srečali reševalca potem pa so šli 

nekateri čisto na vrh gore, na Raduho. Potem smo prišli v tabor in imeli smo kosilo, nato pa 

smo se šli igrat. 

Sofia K., 7 let 

 

Danes, dne 22.7.2018 smo šli na pohod na Grohat. Z avtobusom smo odšli ob 9.00. Najprej 

smo hodili po cesti nato pa zavili v gozd. Ko smo prišli na odprto smo spet zavili na cesto. Ko 

smo prišli do koče so gorski reševalci imeli predavanje, starejši otroci pa so odšli do vrha. Potem 

smo šli do druge koče, kjer smo jih počakali. Ko so prišli smo šli nazaj v dolino. 

 

Urban V., 10 let 

 

Danes, v nedeljo 22.7.2018 smo se ob 8:50 uri zbrali pred avtobusom, da se odpeljemo do 

Spodnjega Slemena. Potem smo hodili vse do koče na Grohatu, kjer nam je gorski reševalec 

povedal veliko o gorskem reševanju. Ko je končal smo imeli malico pri kateri smo jedli pašteto 

in kruh. Učiteljice so nam razdelile čokoladne jajčke. Nekateri so odšli še dlje in sicer na goro 

Raduho. Čez nekaj časa smo odšli nazaj v dolino in imeli kosilo. Videli smo tudi koze, ki so 

bile blizu našega tabora. Tako se je končal drugi dan, ko smo bili na taboru. 

Lara, 11 let 

 

Zbudil sem se ob 6 Bil sem zaspan. Vedel sem, da se bo to zavleklo zato sem poskusil zaspati 

nazaj. Zjutraj se mi ne ljubi telovaditi, ampak starejši tega preprosto ne razumejo. Za zajtrk smo 

imeli med, potem smo šli v šotor in se zafrkavali. Ob devetih smo šli na avtobus. Prišli smo ob 

pol desetih. Hodili smo do koče. Eni so šli na Raduho drugi pa smo imeli predavanje reševalca. 

Potem smo šli nižje in morali čakati tiste, ki so šli na Raduho. Ko so prispeli z Raduhe smo se 

odpravili v dolino. Dobil nas je dež. Ko smo prišli na avtobus smo bili celi mokri, zato smo 

pelerine obesili na sedeže. Ko smo prišli v tabor smo odšli v šotore. Potem sem imel kosilo. 

Zdaj pa pišem to, ker moram. Drugače je lepo, samo imam vneto uho in res me boli! 

 

Vid R. S., 12 let 
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PONEDELJEK 23.7.2018 

 

Zjutraj sem se zbudila in takoj so pozvonili za zajtrk. Medtem ko, smo jedli so nam razlagali, 

da gremo na pohod. Šli smo na Pikov vrh. 

Ema J., 8 let 

 

TOREK 24.7.2018 

 

V torek, 24.7.2018 smo se odpravili na Peco. Vstali smo se ob 6.50 . Po zajtrku smo se odpravili 

na pot. 3 ure smo hodili do spodnje koče. Nato pa še 2 uri hoda do koče pod Peco. Ogledali 

smo si jamo kralja Matjaža. Po ogledu smo odšli direktno v tabor. 

Jure, 10 let 

 

V torek 24.7.2018 smo šli na Peco. Ob 7.00 uri smo se zbudili in se odpravili na jutranjo 

telovadbo. Ko smo pojedli zajtrk smo si pripravili nahrbtnike za na Peco. Ko smo prišli na dom 

na Peci smo vzeli iz nahrbtnika malico in jo pojedli. Hodili smo uro in pol. Pot navzdol je bila 

strma. 

Rene Z., 11 let 

 

V torek smo vstali in odšli na jutranjo telovadbo. Po telovadbi smo imeli zajtrk. Nato smo se 

preoblekli in preobuli ter vzeli malico. Vsi skupaj smo hodili skoraj 1 uro. Nato so vodniki 

izbrali skupino, ki je odšla na Peco. Nato smo se ločili in prva skupina (mi) je šla naprej. Hodili 

smo 45 min in smo se ustavili na eni od koč. Počakali smo 2. skupino, ki je nato na koči jedla 

malico. Na koči smo bili 10 min. Tisti, ki smo se odpravili na vrh smo potem odšli naprej. Nato 

smo hodili s krajšimi postanki. Šli smo mimo koče na Peci. Tam smo imeli 5 minutni postanek. 

Po pavzi smo hodili še 1 uro in pol. Najprej smo hodili po gozdu, nato pa po travi in skalah. 

Vsem je bilo vroče in vsi smo bili lačni. Na vrhu smo bili približno pol ure. Najprej smo pojedli 

malico, nato pa so nas večino krstili. Na koncu smo se slikali. Pot do koče na Peci je trajala 1 

uro in pol. Na koči smo šli do votline kralja Matjaža. Votlina je bila dolga 15 m. V njej je bil 

kovinski kip. Vrnili smo se na kočo in nadaljevali pot nazaj. V tabor smo prišli po 1 uri.  

 

Špela, 13 let 

 

V torek, 24. 7. 2018, smo se zbudili ter odšli na jutranjo telovadbo. Po mučni telovadbi smo 

pojedli zajtrk. Odšli smo na Peco. Bilo je mučno. Bili smo žejni, lačni in preznojeni do konca. 

Ko smo prišli na Peco, smo jedli in pili. Ko smo prišli nazaj, smo imeli kosilo. Imeli smo igre 

za mnogoboj. Odšli smo spat. 

Klara K., 12 let 
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SREDA 25.7.2018 

 

Končno je napočil ta dan - dan za bazen... 

Po budnici je sledila telovadba, za telovadbo pa okusen zajtrk. Po zajtrku je prispel avtobus in 

nas odpeljal na težko pričakovano lokacijo - bazen. Ko smo prispeli na bazen smo si hitro 

oblekli kopalke in zabava se je pričela. Skok za skokom, preplavana dolžina za dolžino, smeh 

do solz in kmalu smo se vrnili nazaj v tabor. 

Maja I., 13 let 

 

Na bazenu je bilo sončno. Ko smo se oblekli v kopalke, smo se šli kopat. In v bazenu smo se 

potapljali in skakali. In potem smo šli na tobogane. In ko smo se spuščali, nam je voda špricala 

v obraz. En tobogan je bil moder, drug tobogan pa je bil oranžen. Oranžen tobogan je bil 

vijugast. Ko smo prišli na bazen, smo pokazali kako znamo plavati. V bazenu smo se igrali 

petelinčke. In potem smo šli na malico. Po malici smo se šli kopat. 

Neža K., 8 let 

 

Včeraj, v sredo smo udeleženci planinskega tabora in nekaj učiteljev odšli na Javni bazen v 

Ravnah. Z avtobusom smo se pripeljali do njega in ko smo izstopili, smo zagledali zunanji 

bazen z visokim toboganom. Najprej smo se namestili na bazenski ploščadi, nato pa smo imeli 

preizkus plavanja, pri katerem smo skočili v vodo in preplavali nekaj metrov. Ko sem končala, 

sem odšla na drugo stran olimpijskega bazena in mirno zaplavala. S prijatelji smo se zabavali 

in skakali v bazen, nato pa sem odšla na tobogane, najprej sem odšla na dolg, visok, vijugast 

tobogan, oranžne barve. Uživala sem in odšla še enkrat, nato pa na moder, manjši tobogan z 

dvema progama. Za tem smo imeli malico, pri kateri smo jedli kruh in pašteto, nekateri pa tudi 

energijsko tablico. Nato sem se še malo sončila, igrala karte ena, se namakala in spuščala po 

toboganih. Nato smo odšli na sladoled in izbrala sem si vaniljevega politega z mandlji v 

čokoladi. Šla sem se stuširat, si umila lase in se oblekla. Nato smo se z avtobusom odpeljali v 

tabor. Na bazenu mi je bilo všeč. 

Maša K., 11 let 

 

V sredo, 25. 7. 2018 smo se odpravili na bazen v Ravne na Koroškem. Tako smo se po dokaj 

naporni telovadbi odpravili na bazen. Na bazenu je bilo odlično, saj smo se lahko po dveh 

napornih celodnevnih pohodih končno sprostili. 

Živa, 12 let 

 

V sredo, 25. 7. 2018, smo imeli orientacijski tek. Razdelili smo se v skupine za mnogoboj. Jaz 

sem v skupini polkrogov. Skupine smo štartali v pet minutnem razmaku. Vsaka skupina je 

dobila enega odraslega spremljevalca. Mi smo imeli Roka. Štartali smo predzadnji. Najprej smo 

se morali orientirati in iti po pravi poti. Na poti smo morali priti do štirih kontrolnih točk. Na 

prvi točki smo morali odgovoriti na nekaj vprašanj. Na drugi točki smo morali prepoznati nekaj 

vozlov. Tretjo točko smo morali poiskati na drevesu, pri četrti pa smo spet odgovarjali na 

vprašanja, nato pa smo stekli do tabora. Na koncu smo bili na četrtem mestu. 

 

Anže P., 13 let 

 

V sredo, 25. 7. 2018, smo imeli popoldne po kopanju orientacijski tek. V skupinah smo se z 

zemljevidi in kompasi odpravili na pohod. Na zemljevidu so bile označene točke, kamor smo 

morali priti. Na teh točkah so bili različni izzivi npr. vprašanja o GRS in ranjencih, o vozlih in 

zaščitenih vrstah rož. Na pohodu sem se naučil veliko stvari. Na cilj smo prišli drugi, ampak na 

koncu smo zaradi rešenega učnega lista bili prvi. 

Žiga P., 11 let 
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V sredo, 25. 7. 2018, smo se popoldne okoli 18. ure odpravili na orientacijski tek po skupinah 

za tekmovanje(mnogoboj). Ekipe so najprej rešile test o planinskih vprašanjih potem pa smo se 

ekipe na vsakih pet minut odpravile na progo. Dobili smo še enega odraslega za spremstvo in 

zemljevid ter kompas. Začeli smo po gozdu in prišli do prve točke, tam smo odgovorili na 

vprašanja iz prve pomoči. Šli smo po travi v hrib in prišli do ceste, kjer je bila  na zemljevidu 

narisana točka, ampak je v resnici sploh ni bilo. Po krajšem iskanju te »mrtve točke« smo se 

odločili kar nadaljevati po cesti. Čez nekaj časa smo zavili s ceste na travnik in po krajši hoji v 

hrib prispeli do tretje točke, kjer smo morali prepoznati vozle. Kasneje smo še malo nadaljevali 

po cesti in prišli do četrte točke, kjer smo morali prepoznati rastline. Do tabora smo nadaljevali 

po gozdni poti. Naša ekipa(polkrogi) se je uvrstila na četrto mesto. Vse ekipe smo prišle 

nepoškodovane v tabor. 

Lucas S., 12 let 

 

ČETRTEK 26.7.2018 

 

V četrtek, 26. 7. 2018, smo imeli v sklopu z igrami za mnogoboj poligon z ovirami. Najprej 

smo sedeli na stolu in ob startu kotalili hlod do klopce, ki je bila nekaj metrov stran. Nato smo 

se plazili po blatu in pod napetimi vrvicami. Prišli smo do klopi, pri kateri smo se morali plaziti 

in po nekaj metrih skočiti čez palete in ritensko premagati ovire. Pri palici smo se morali petkrat 

zavrteti in poskusiti zadeti gol. Šli smo čez majhen potoček in prišli do cilja. 

 

Lucas S., 12 let 

 

V četrtek popoldne so v taboru postavili poligon, imenovan oviratlon. Razdelili smo se v 

skupine za mnogoboj in izbrali tri predstavnike iz svoje skupine. Na poligonu smo najprej 

kotalili hlode, nato pa smo se vrgli v blato in se plazili pod mrežo. Potem smo šli pod klopjo, 

preskočili oviro iz palet in se zadenjsko plaziti okoli palic. Nato smo čelo dali na palico in se 

desetkrat zavrteli okoli nje, potem smo streljali na gol. Nato si moral teči in prebroditi potok. 

Potem smo tekli do cilja. 

Špela R., 13 let 

 

Pri oviratlonu smo se morali plaziti po blatu, preskakovati ovire, hoditi čez vodo. Na začetku 

sta dva igralca kotalila drva, potem sta skočila pod vrv(pod vrvjo je bilo blato) in se splazila do 

palic, po katerih sta hodila. Tam so bile tudi palete, ki so jih preskočili. Ko so pritekli do vode, 

so jo morali prečkati čim hitreje. 

Vita H., 10 let 

 

Ko smo se zbudili smo odšli na jutranjo telovadbo. Nato smo pojedli zajtrk in se odpravili v 

Črno na Koroškem. Tja smo odšli z razlogom, da si ogledamo dva muzeja. Prvi muzej je govoril 

o življenju nekoč, drugi pa o olimpijskih tekmovalcih, ki prihajajo iz Črne na Koroškem. Pojedli 

smo malico in se nato odpravili domov – v tabor. Tatjana in drugi vodiči so nas spraševali » 

Kam gre beli zajček?« . Ko pa smo prišli v tabor nas je čakal obisk in kosilo.  

 

Ula P., 13 let 
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Ta noč je bila bolj mokra, zato smo spali kot top. Zjutraj smo se zato težko zbudili in smo  s 

telovadbo morali pohiteti, pozajtrkovali in se pripravili na pohod do Črne. Pot do tja je bila 

večinoma navzdol, zato je bila lahka. Tam smo si najprej ogledali etnološko zbirko, kjer so 

imeli razstavljene ter zelo ohranjene koroške izdelke iz vsakdanjega življenja. Nato so nam 

pokazali olimpijce iz tega kraja in njihove uspehe. Ker smo se razdelili na pol je še isto imela 

nato druga skupina, mi pa smo pomalicali in jih počakali. Pot nazaj  je bila navkreber in še 

vroče je bilo, zato smo, kar dobro zašvicali. V taboru smo imeli najprej kosilo nato pa, zaslužen 

počitek. Čaka nas še mnogoboj in še predzadnja noč. 

Luka J., 15 let 

 

Današnji dan, se je začel tako kot vsak z jutranjim tekom in telovadbo. Kmalu je sledil zajtrk. 

Med zajtrkom smo izvedeli, da gremo v Črno na Koroškem in da se bomo tja odpravili peš. Pot 

je bila strma in dolga. Do Črne smo imeli 45 min. V Črni smo se razdelili na 6 skupin. Prve 3 

skupine so odšle v etnološki muzej in olimpijski muzej, druge 3 pa smo imele odmor na razstavi 

rudarskih pripomočkov. V odmoru smo imeli čas za spominke in razglednice. Kmalu smo se 

zamenjali. V muzeju nas je čakal domačin, ki nam je predstavil vse v dveh muzejih. Ko smo se 

vračali smo našli slepiča. Hitro smo prispeli v tabor, kjer nas je čakalo dobro kosilo. Kaj se bo 

danes še zgodilo pa, bomo videli kmalu ! 

Bea M., 12 let 

 

V četrtek smo s planinskim taborom imeli oviratlon. Oviratlon je poligon, ki ga moramo 

premagati v čim krajšem času. Nekatere ovire so bile dokaj lahke, nekatere pa noro težke. Od 

prečkanja jezera do preskakovanja palet. Najtežja ovira zame je bilo prečkanje jezera, saj smo 

se zelo zmočili z ledeno vodo. Moja skupina se ni najbolje odrezala. 

 

Gašper K., 12 let 

 

V četrtek, 26. 7. 2018, smo imeli več iger za mnogoboj. Zadnja izmed njih je bila oviratlon. 

Vsaka ekipa je izbrala 3 člane, ki so tekmovali. Morali smo premagati številne ovire. Nekatere 

so bile težke, nekatere lažje. Najbolj so mi bile všeč: valjanje po blatu, streljanje na gol, ko se 

ti vrti in preskakovanje jezera. Naša skupina je bila na koncu 4. 

 

Anže P., 13 let 

 

V četrtek popoldne smo imeli igre za mnogoboj, ena izmed iger je bil oviratlon. Vsaka skupina 

je morala izbrati tri predstavnike, ki so morali v najkrajšem možnem času premagati različne 

ovire. Ene izmed ovir so bile: skok čez potok, preskakovanje palet in še mnoge druge. 

 

Maja Ivana I., 13 let 

 

Popoldne smo imeli oviratlon, ki je bil sestavljen najprej iz potiskanja hlodov, nato iz plazenja, 

premagovanja ovir, ritenskega premikanja po vseh štirih, vrtenja, da se ti začne vrteti, in strela 

na gol, brodenja čez mlako in skoka čez potok. Najprej smo tekmovali za mnogoboj, po tem pa 

še vsi, ki so hoteli poskusiti postaviti čim boljši čas. 

 

Luka J., 15 let 
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V četrtek nam je vodstvo tabora pripravilo še zadnjo igro za mnogoboj. To je bil oviratlon. 

Oviratlon je pravzaprav proga z ovirami in veliko blata ter vode. Najprej so nam predstavili 

progo, na kateri je bilo najprej treba odkotaliti hlod do klopce, oditi okrog klopce, nato se 

splaziti pod mrežo, kjer je bilo blato, brez da bi se dotaknil mreže. Sledila je hoja po deski nato 

še kratek poligon, kjer je bilo treba ritensko po vseh štirih priti do konca. Potem smo se po 

palici petkrat zavrteli in poskušali zadeti gol. Če si ga zadel, so od končnega časa odšteli deset 

sekund. Po strelu smo stekli do manjšega potoka in prebrodili čez. Za konec smo morali še steči 

do konca. Po predstavitvi poligona sta se prvi dve trojici - krogi in trikotniki – postavili na start. 

Za njimi so poligon pretekle še ostale štiri skupine. Ko je bil tekmovalni del končan, so se na 

start postavili še netekmovalci, ki so se želeli preizkusiti. Po tem je sledilo tuširanje in 

razglasitev rezultatov. 

Andraž Š., 14 let 

 

PETEK-27.7.2018 

 

Prvo so se krstili novi planinci in dobili planinsko ime. Nato so sledili še starejši planinci. 

Prižgali smo glasbo in bedeli do desetih. Starejši so še bedeli dlje in pekli krompir. Ostali so si 

umili zobe in šli spat. 

Anastasia,10 let 

 

V petek smo odšli v rudnik in se vozili z vlakcem. Proti koncu smo odšli izven jame z vlakcem. 

 

Jaka Z., 8 let 

 

V petek smo se iz tabora odpeljali v rudnik. V rudniku so nam dali čelade in rudarske obleke. 

Z vlakom smo se 3,5 km odpeljali v jamo. Po jami smo se sprehajali dve uri. Odkrili smo veliko 

lukenj. Iskali smo perkmandelce. Vlak nas je odpeljal nazaj na sonce. V muzeju smo si kupili 

spominke. 

Jure Š., 10 let 

 

V ponedeljek smo šli na Pikov vrh. Pri Pikovi koči smo pojedli malico. Po malici smo šli do 

stolpa. Iz Pikovega vrha smo šli po drugi poti. 

Ena F., 9 let 

 

Prvo smo po kosilu imel krst. Tam so novi planinci dobili svoja planinska imena. Stari pa smo 

povedali svoja. Kmalu za tem smo imeli nekaj podobnega disku. Za tem so se mlajši planinci 

odpravili spat, mi starejši pa smo opazovali Lunin mrk. Spat smo se odpravili ob 00:20. 

 

Klara K., 12 let 
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VTISI MLADIH PLANINCEV V RISANI OBLIKI: 
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